
 

                                                                                                                             

Усмено декларисање за привремени увоз и извоз амбалаже и палета 

 

         Веза: акт Управе царина 148-03-030-02-4/3/2011 од 15.03.2011. године 

                                                                                                  

 

Актом Управе царина 148-03-030-02-4/3/2011 од 15.03.2011. године све 

царинарнице су обавештене да се при поступку привременог увоза усмено може 

декларисати амбалажа ако је увезена пуна, а намењена је поновном извозу празна или 

пуна, која је означена трајним и неизбрисивим ознакама лица са седиштем ван 

царинског подручја, а да усмено декларисање није могуће за поступак привременог 

увоза амбалаже ако је увезена празна, а намењена поновном извозу пуна, као ни 

амбалаже која није означена трајним и неизбрисивим ознакама лица са седиштем ван 

царинског подручја. 

Одредбом члана 182. став 1. тачка 6. Уредбе о царински дозвољеном поступању 

с робом (''Службени гласник РС'', број 93/2010) прописано је да се при поступку 

привременог увоза усмено може декларисати, поред роба наведених у претходним 

тачкама овог члана, и друга роба ако то одобри царински орган. 

Одредбом члана 2. Прилога Б.3. Конвенције о привременом увозу (''Сл. гласник 

РС – Међународни уговори'', број 1/2010) прописано је да ће се одобрити привремени 

увоз робе увезене у вези са неком комерцијалном операцијом и то, између осталог, 

амбалаже која се увози са садржајем, да би се поново извезла празна или са садржајем, 

или се увози празна, да би се поново извезла са садржајем, као и палета, док је 

одредбом члана 5. Прилога Б.3 прописано да ће се привремени увоз палета и амбалаже 

одобрити без захтеваног царинског документа и обезбеђења. 

Имајући у виду поменуте одредбе Уредбе о царински дозвољеном поступању с 

робом и Прилога Б.3. Конвенције о привременом увозу, обавештавамо вас да ће се на 

начин објашњен у акту Управе царина 148-03-030-02-4/3/2011 од 15.03.2011. године, 

поступати и са палетама и осталим врстама амбалаже која није наведена у поменутом 

акту (амбалажом ако је увезена празна, а намењена поновном извозу пуна, као и са 

амбалажом која није означена трајним и неизбрисивим ознакама лица са седиштем ван 

царинског подручја) а привремено се увози у вези с неком комерцијалном операцијом. 

 

 (Акт Управе царина 148-03-030-02-4/4/2011 од 14.03.2012.године) 

 

 


